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BAB:

DAKWAH KEPADA SYAHADAT LA ILAAHA
ILLALLAAH

Firman Allah Ta'ala, "Katakanlah: 'Inilah ialanku, aku dan

orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) hanya kepada Allah

dengan penuh pengertian dan keyakinan. Maha Suci Alloh, dan aku

tiada termasuk orang-orang yang herbuat syirik (kepada-Nya)"" (Qs'

Yuusuf (12): 108)

Ibnu Abbas RA menuturkan bahwa Rasulullah SAW

tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, bersabdalah beliau kepadanya,

,rsungguh, kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab, maka hendaklah

dakwah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah
A'

syahadat iirr i1ul1 I (Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali

Allah)." Dalam riwayat lain disebutkan, "supaya mereka

mentauhidkan Allah.' Jika mereka telah mematuhi apayangkamu

dakwahkan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah

mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika

mereka telah mematuhi apa yang telah kamu sampaikan itu, maka

sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewaiibkan kepada

meieka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka

untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Jika mereka telah

mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka iauhkanlah dirimu

dari harta pilihan mereka; dan iagalah dirimu dari doa orang

mazhlum (teraniaya), karena sesungguhnya tiada suatu tabir

penghalangpun antara doanya dan Allah." (HR' Bukhari dan

Muslim)

Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari sahal bin

Sa'ad RA, bahwa Rasulullah sAw semasa perang Khaibar

bersabda, oDemi Allah, niscaya akan kuserahkan bendera (komando

perang) ini besok hari kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-
-Nya, 

dan Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya, semoga Allah

menganugerahkan kemenangan melalui tangannyu"Maka semalam

suntuk orang-orang memperbincangkan siapakah di antara mereka

yang akan diserahi bendera itu. Pagi harinya, mereka mendatangi

Rasulullah SAW, masing-masing berharap untuk diserahi bendera
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tersebut. Lalu bersabdalah beliau: uDimana Ali bin Abu Thslib?-
Dijawab, "Dia sakit kedua belah matanya., Beliau bersebda,
$Uluslah seorang utusan kepadanyo.' Maka didatangkantah dia.
Lantas Nabi meludahi kedua belah matanya dan berdoa untuknya,
seketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit
Lalu Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepadanya den
bersabda, uMelangkahlah ke depai dengan tenang sanpi komu tifu
di tempot mereku Kemudian ajaklah mereka kepada Islam don
sampoikanloh kepada mereka hak AAah Ta'ola dolon Islam yang
wojib mereko laksonokan. Demi Alloh, bilo Alloh membri pauafuls
satu orong lewat dirimu, benor-benor ftal itu) lebih boi* (berhorga)
bagimu daripoda unto-unta merah.n

Kandunsan Bab ini:

1. Dakwah kepada Syahadat ii lt it | (nodo Tahan yong

berhah disembah kecuoli Allah) adalah pandangen hidop
bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW.

2. Diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas (dalam berdakwah
semata-mata karena AIIah), karena kebanyakan onrng
kalau mengajak kepada kebenaran justru ia mengajak
untuk berloyalitas penuh kepada dirinya sendirl

3. Mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwahken
adalah termasuk kewajiban.

4. Termasuk bukti kebenaran tauhid, bahwa tauhid adehh
mengagungkan Allah dari mensifati Allah dengan sifat yang
merendahkan-Nya.

5. Di antara keburukan syiritq bahwa syirik adalah
merendahkan Allah.

6. Termasuk pelajaran yang sangat penting, bahwe seortng
muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orrng{)reng yeng
berbuat syirik, supaya nanti tidak menjadi seperti merek&
sekalipun dia tidak melakukan perbuatan syirik

7. Tauhid adalah kewajiban yang pertama.

8. Tauhid adalah yang pertama kati harus didakwahken
sebelum semua kewajiban yang lain, termasuk kewajiban
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10.

shalat.

Pengertian osupaya mereka mentauhidkan Allah', adalah

pengertian syahadat.

Seseorang bisa jadi termasuk Ahlul Kitab, akan tetapi dia

tidak tahu pengertian h' ftiJt ) y"rg sebenarnyal atau

mengetahuinya tetapi tidak mengamatkannya.

Perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap-

Yaitu; dimulai dari masalah yang paling penting, kemudian
yang penting dan begitu seterusnya.

Salah satu sasaran pembagian zakat ialah orang{rang
fakir.

Orang yang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang

masih diragukan oleh orang yang sedang belajar.

Berkenaan dengan zakatrdilarang untuk mengambil harta
pilihan (termahal harganya).

Supaya menjaga diri dari tindakan zhalim terhadap

seseoreng.

Diberitahukan oleh Rasulullah, bahwa doa orang mazhlum

dikabulkan Allah.

Di antara bukti-bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami
oleh Rasulullah dan para sahabat; seperti kesulitan,

kelaparan dan wabah penyakit.

Sabda Rasulullah, uDemi Allah, niscaya akan kuserahkan

bendera (komando perang) ini ..." dst adalah salah satu

tanda-tanda kenabian beliau.

Sembuhnya kedua belah mata AIi setelah diludahi oleh

Rasulullah, termasuk pula dari tanda kenabian beliau.

Keutamaan AIi RA.

Keistimewatn para sahabat -karena hasrat mereka yang

besar sekali kepada kebaikan dan sikap mereka yang

senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal shalih

dapat dilihat pada perbincangan mereka di malam

menjelang perang Khaibar, tentang siapakah di antara

11.

12.

r3.

t4.

15.

16.

t7.

18.

20.

21.

22.

19.
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23.

25.

merekr yrng ekrn diserahi bendera komando pereng.
Mesing-mesing mereka menginsinkan agar dirinyalah yang
mendepet kehormetan itu.

Imen kepeda Agdot. Karenq bendera komando tersebut
tidrk disenhken kepeda orang yang sudah berusaha, malah
diserlhkil kepade ortng yeng tidak berusaha untuk
mempcroilehnye.

Etikr di delem jihad sebegaimena terkandung delam sabda
Rrsutulleh, 'Dlelonghahlah he depan dengan tenang....'

Disyrrirern untuk berdakwah (mengajak) kepada Islem
scbetum pcrilg.
Syeriet ini berhku pula terhadap mereke yang sudah
pernrh diitekrvehi den diperengi sebelumnye.

Drkrnh dengen ctm ysng bijaksane, scbagaimena
aliryenAnn ddrm sabda beliau, n... dan sonpailcanlah
kryda nqeb hoL Alloh Ta'ola dolam Islom yang wajib
nen*e bfuno*an "
Mcngctehui hrkAlhh delem Islam.

Kemuliren drkwrh den pehale begi seoreng da'i yeng
bcrh.sit memrsukken satu oreng saja ke dahm Islem.

Boleh bersumpeh di dalam menyampaikan petuniuk

Penieluan:

.ilr fu iil i ar,il I '61tr ei @ab dohwah hepatu s!,at add

Ketika penulis rahimahullah telah menyebutkan tauhid dan
keutamaannlra, dan kebalikannya yang hanrs ditaleti, beliau
mengingadran dengan penjelasan ini, bahwa sesungguhnya tidak patut
bagi orang yang mengetahui itu hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi
wajib atasnya srryaya dia berrdalrwah kepada Allah Ta'ala dengan hikmah
dan nasihat yang baik, sebagaimana yang ditempuh para rasul dan
pengikut-pengikut mereka. Sebagaimana Al Hasan Al Bashri mengatakan
ketika dia membaca firman Allah Ta'ala, "Siapakah yang lebih baik

28.

29.

30.

rar-.irul!I).
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perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengeriakan

amal yang saleh dan berkata, 'sesungguhnya aht termasuk orang-orang

yang berserah diri?"' (Qs. Fushshilat (al): 33) Dia berkata, "lnilah

kekasih Allah, inilah wali Allah, inilah hamba tersaring di mata Allah,

inilah pilihan Allah, inilah penduduk bumi yang paling dicintai Allah. Ia

telah menjawab seruan Allah, mengajak manusia kepada seruan Allah

yang telah dijawabnya itu, dan beramal shalih dalam melaksanakannya,

serta ia berkata, Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang

berserah diri. Ini adalah lrtralifah Allah.- t

'e J w;j jt o.t *, it 6 :y.,* {t it *\i E :*'e
.f--it3,

(Katakanlah: ulnilah jalanku, aku dan orang4trang yang mengikutiku

mengajok (kamu) hanya kepada Atlah dengan penui,h pengertian dan

keyakinan. Maha Suci Allah, dan aka tiada termasuk orung-orang

yang berbuat syirik [kepada-NyaD."(Qs. Yusuf (12): 108)

Abu Ja'far bin Jarir berkata" *Allah Ta'ala berfirman

mengingatkan Nabi-Nya SAW, "Katakanlah", wahai Muhammad,
*Iniiah- dakwah yang aku berdakwah kepadanya dan jalan yang aku

berada di atasnya, yaitu berdakwah untuk mengesakan Allah,

memurnikan ibadah kepada-Nya, bukan kepada tuhan-tuhan dan berhala-

berhala, dan berujung kepada ketaatan kepada-Nya dan meninggalkan

bermaksiat kepada-Nya "ialanku", pedoman hidupku dan dakwahku

"Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengaiak (kamu) hanya

kepada Allah-. Maha Suci Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-

NVu "dengan penuh pengertian dan keyakinan" tentang itu, dan

keyakinan ilmuku tentang itu. "Aku dan orang-orang yang mengikutiku

dan serta membenarkanku serta beriman kepadaku, juga mengajak

kepadanya dengan penuh pengertian dan keyakinan."Maha Suci Allah".

AUah Ta'alaberfirman kepada beliau, "Dan katakan, seraya mensucikan

nama Allah Ta'ala dan mengagungkan-Nya, bahwa tidak ada sekutu

bagi-Nya dalam kerajaan-Nya ataupun sesembahan selain-Nya dalam

l. Al Immad bin Katsir menyebutkan dalam menafsirkanayat(33)darisurahFushshilat,

dari Abdurrazaq dari Muammar dari Hasan Bashi rahimahullah.Ymgdimaksud oleh Al

Hasan adalah, bahwa jujur dalam mencintai Allah dan ibadah serta taat kepada-Nya

mengharuskan dakwah kepada-Nya dan berjihad di jalan-Nya'
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kekuasaan-Nya. "Dan aku tiado termasuk otongerang yong berbuat
syirik (kepoda-Nya)", dia berkata, "Dan aku berlepas diri dari orang-
orang yang menyekutukan-Nya, aku bukan bagian dari mereka dan

mereka bukan termasuk golonganku."

Dikatakan dalam Syarah Al Manazil: Allah menghendaki
supaya kamu dengan dalil{alilmu sampai kepada derajat ilmu tertinggi,
yaiu bashirah, dimana hubungan pengetahuan dengan hati bagaikan
hubungan sesuatu yang terlihat dengan mata. Inilah yang merupakan
kekhususan sahabat, yang membedakan mereka dari umat lainnya, yaitu
derajat tertinggi ulama. Allah Ta'ala berfirman, "Katokanlah, nlnilah

joloaKq oku doa orangarang yong mcngikuliku mcngajok (kamu)
honyo kcpado Alloh dengan penuh don heyakinan."
Maksudnya aku dan pengikut-pengikutku berada di atas bashirah. Dalam
tafsiran lain: don Orung+rang yang mengikntikn" di-athaf-kan kepada
fa'il (pelaku) dalam kalimat "Ahu mengojalf'. Maksudnya aku mengajak
kepada Allah dengan bashirah (penuh pengertian dan keyakinan), begitu
pula orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah Ta'ala
dengan bashirah. Berdasarkan kedua pendapat ini, maka ayat tersebut
menunjukkan, bahwa pengikut-pengikut beliau adalah orang-oran g ahli
bashirah yang mengajak kepada Allah To'ala. Barangsiapa yang tidak
termasuk golongan mereka, maka pada hakekatnya ia tidak termasuk
pengikut-pengikut beliau, meskipun dalam hubungan keislaman dan
pengakuanny4 ia termasuk salah satu pengikutnya.

Dalam bab ini ada beberapa pelajaran, di antaranya:

l. Diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas (dalarh berdakwah semata-
mata karena Allah), karena kebanyakan orang, kalau mengajak
kepada kebenaran justru ia mengajak untuk berloyalitas penuh
kcpada dirinya sendiri.

2. Selain itu, bahwa mengerti betul dan yakin terhadap apa yang
didakwahkan adalah termasuk kewaj iban.

3. Termasuk bukti batrwa tauhid itu telah bernilai baik adalah,
mengagungkan Allah dan mensucikan nama-Nya dari yang
merendahkan-Nya.

4. Tanda keburukan syirih bahwa syirik adalah satu tindakan
merendahkan Allatr.

5. Bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang
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yang berbuat syirik, supaya nanti tidak menjadi seperti mereka,

sekalipun dia tidak melakukan perbuatan syirik.

Al Allamah Ibnu Al Qayyim rahimahullaft berkata dalam

menafsirkan firman Allah, "serulah (manusia) kepadaialan Tuhanmu

dengan hikmah dan pelaiaran yang baik dan bantahlah mereka dengan

bantahan yang baik." (Qs. An-Natrl (16): 125) Allah SWT menyebutkan

tingkatan-tingkatan dakwah. Dia menjadikannya tiga bagian. Hal itu
tergantung keadaan objek yang didakwahi. Adakalanya ia adalah orang

yang mencari kebenaran dan mencintainya, mendahulukannya atas

selainnya jika ia mengetahuinya. Maka orang semacam ini didakwahi

dengan hikmah dan tidak perlu membutuhkan nasehat dan bantahan.

Adakalanya orang itu sibuk dengan sesuatu yang bertentangan dengan

kebenaran, akan tetapi jika mengetatrui kebenaran ia akan

mengutamakannya atas yang lain dan mengikutinya. Maka olang

semacam ini membutuhkan nasehat dengan nasehat yang menyenangkan

dan menakutkan. Adakalanya juga orang tersebut adalah orang yang

mengingkari dan memusuhi. Maka orang semacam ini harus dibantah

dengan bantahan yang baik supaya ia kernbali, dan kalau tidak,

hendaknya beralih ke cara tindakan tegas untuknya jika hal itu
memungkinkan.

?;s iu ,d,( ii i;f , !65til.{ !:ttbip bF ,€,ti *!F'€.Vi
(cr*fi) .eW i, *rW.';.Jfi flLli

(Ibnu Abbas RA menuturkan n"t *"" nasututtatr tA*
tatkala mengutus Mu'az ke Yaman, bersabdalah beliau kepadanya,

"Sungguh, kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab, maka hendaklah

darwah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah

syahadat nla ilaaha illallaah". Dalam riwayat lain disebutkan,
usupaya mereka mentauhidkan Allah." Jika mereka telah mematuhi

apa yang kamu da'wahhan itu, maka sampaikanlah kepada mereka,
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bahwa Allah mewajibkan krydo nqcha shola lina waku sehori
semalam. Jika mereka tcloL scsctuhi oN yong tcloh ktnu
sampaikan itu, maka wtpai*otrto* *rydo acrc*e, fuhwa Alloh
mewajibkan kepada mereka ztha yang dienbil dori orang+rang luya
diantara mereka antuk dibri*on krydo orunterzng fakin Jikt
mereka telah mematahi op Wt konu sornpoi*on itu, nokt
jauhkanlah dirimu dafi horrapililren rac*o, hn joglal, dirimu dtri
doa orang mazltlum (terunioy). Xuao wnguhnya tiduk ada sadu
tabir penghalangtun ontota dmqra dot AlloL)." (HR. Bukhari dan
Muslim)

Al Hafizh be*ata ""engiriman MuadzkeYaman terjadi pada
tahun ke sepuluh, sebelum Nabi SAW menjalankan ibadah haji,
sebagaimana yang disebuftm oleh penulis Stahih, yakni Bukhari di
akhir bab Al Maghazi (peperangan). Dikatakan jup, 'Ihr terjadi pada

akhir tahun ke sembilan pada sad keplmgro Rasulullah SAW dari
Tabuk." Ini diriwayatkan oleh Al Waqidi socam lengkap dengan isnad-
nya kepada Ka'ab bin Malik Ibnu Sa'adretiwa:ra*annyadalamAt-
Tabaqat dari Ka'ab bin Malik pa6 ulrma sepnkal bahwa Mu'adz masih

berada di Yaman, hingga ia datang padakekhilafahanAbuBakarRA.
Kemudian ia menuju ke Syamdmwafudi sana

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bedr&, 'Di mtara keutamaan

Mu'adz RA, bahwasanya Nabi SAW mcnguhrsn5ra keYamansebagai
da'i beliau, sebagai ahli fikih di Yaman, pcndidik da scbagai gubernur

di sana."

?. i,yt u fi r* -4 Aang* kat t . e*an nendouttsi

kaum Ahli Kitab). Al Qurftubi bcd(4'Ymg dimaksud adalah omng-
orang Yatrudi dan Nasrani. Karena waltu bqada di Yanan jumlah
mereka lebih banyak daripada trmg-orang muqrrft arab atau lebih
dominan. Beliau mengingatkanqra dengp itr srpa5ra Muadz bersiapsiap
untuk mendebat mereka"

Al Hafizh be*ata, 'Ini s€bagai p€ngrotar wasiat, agar ia
mengonsentasikan tekadnya rmuk nrenerima wasiat iur"

hr i1 ir1 i bf ii i . *t i';;ttr; ii'j;ju- On*' hcndatutt
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da'wah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah

syahadat,ilr 
'f1 ii1 :2'

2 . D"lurn eurratu Al lJyun disebutkan: Dahulu mereka mengucapkannya, akan tetapi

mereka tidak mengetahui makna yang ditunjukkannya" yaitu memurnikan ibadah hanya

kepadaAllahsaja,danmeninggalkanibadahkepadaselain-Nya.Makaucapanmereka
,,Laa ilaaha illallah" adalah tidak manfaat bagi mereka, karena kebodohan mereka

tentang makna kalimat ini. Sebagaimana keadaan kebanyakan orang-orang akhir umat ini'

Mereka mengucapkannya, namun mereka juga melakukan kesyirikan dengan menyembah

orang-orangmati,sesuatuyangghaib,thaghutdanbenda-bendapeninggalan.Mereka
metakukan sesuatu yang merusaknya, menetapkan kesyirikan yang menafikannya dengan

keyakinan,ucaPandanperbuatanmereka.Merekajugamenafikankeikhlasanyang
ditetapkannya. Mereka menyangka, bahwa artinya adalah; Bahwa Allah berkuasa unfuk

"menciptakan". Hal itu karena taklid kepada orang-orang ahli kalam seperti pengikut-

pengikut Asy'ari dan lainnYa.

inlar, ta*rla rububiyah (Meyakini bahwa Allah sebagai pencipta-penerj.) yang diakui

orang-orang musyrik dan tidak menjadikan mereka masuk ke agama Islam' Allah Ta'ala

berfirman,,,Karakanlah,,,Kepunyaansiapakahbumiinidansemuayangadapadanya,
jika kamu mengetahui? sampai firman-Nya (kalau demikian), maka dariialan manakah

kamu ditipu?,, (Qs. As.Sajdah (32): 84.89) Dan firman Allah, ,,Katakanlah, ,,Siapalah

yangmemberirezHkepadamudarilangitdanbumi,atausiaPal@hyanghtasa
(menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarlanyang

hidupdariyangmatidanmengeluarkanyangmatidariyanghidupdansiapakahyang
mengatur segala urusan?- Maka mereka akanmenjawab:,,Allah,"Makakatakanlah:

"Mengapa kamu tidak bertalcwa (kepada-Nya)? " (Ql Yunus (10): 3l)

Ayat.ayatlainyangsepertiinidalamAlQur.anadalahsangatbanyak.Tauhidinitelah
diakui oleh or*g_o.n! musyrik banyak umat dan diakui orang-orangjahiliyahyang

Nabi Muhammad Sew diutus kepada mereka, namun itu tidak menjadikan mereka

masuk Islam. Karena mereka telah mengingkari apa yang ditunjukkan kalimat ini, yaitu

tauhid ilahiyah (Meyakini bahwa Allah yang berhak disembah-penerj'), yaitu

mengikhlaskan ibadah dan menafikan syirik dan berlepas darinya. Sebagaimana Allah

Ta',ala berfunar., "Katalcanlah, "Hai Ahli Kitab, mailah (berpegang) kcpada suatu

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita

sembah kecttali euin i" tidak kita persehrtulcan Dia dengan sesuatupun dan tidak

(pula) sebagian kita meniadilcan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah' Jika

mereka berpaling maka lutalwnlah kepada merelw: "saksikanlah, bahwa kami adalah

orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)"' (Qs' Aali Imran (3): 64) Dan Allah

Ta'ala berfirnan, "Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan

agar kamu tidak meiyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan

manusia tidak mengetalrzi." (Qs. Yusuf (12): 40) Dan juga AllahTa'alaberfitman"'oleh

karena itu, hadapkanlah waiahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari

Allah suatu hari yang tak dapat ditolak ftedatangannya)." (Qs. Ar-Ruum(30): 43) Dan

Allah Ta',ala berfirman, (Yang demikian itu adalah karena kamu lafir apabila Allah saia

disembah. Dan kamu percaya apabila Allah diperselattukan. Maka putusan (sekarang ini)
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Kalimat iit-C t dibaca rafa'karena kalimat tersebut menjadi

isim .i,3i yang diakhirkan. Kalimat ilf tp"rt"r"a kali) adalah khabar i,* ,

dan boleh juga sebaliknya.

b it:t-Lj-'of o-j,ry:il ri: G)elem riwayat tain disebutkan,

'Supaya mereha mentathidlcott Alloh). Riwayat ini ada di dalam Kitab
Tauhid dari Shahih Al Buldnri. Penulis mengisyaratkan dengan

menyebutkan riwayat ini untuk mengingatkan makna syahadotir llAl i,
kil€na artinya adalah rnenauhidkan Allah dengan ibadah kepada-Nya
dan menafikan ibadah dari segala sesuatu selain-Nya. Dalam riwayat lain
disebutkan "Makt lrerrdoWah dakwah pertama kali yang kamu
sanpikan kepada mereka ialah berifudoh kepada Allah 'i yaitu dengan
kafir kepada thaghut dan beriman kepada Allah, sebagaimana Allah
Ta'ala berfirnran, "Ktena itu barangsiapo yang kafir lcepada Thaghut
dan beriman kepada Allah, maka seslzrzlgtrtnya ia telah berpegang
kepda buhul tali yang arrl,at laut yang tidak akan putus." (Qs. Al
Baqarah(2): 256). Tali yang amat kuat adalah lir 11 iil ). Dalam riwayat

Bukhari, beliau bersabd4 -AjaHah mer*a kcpada syahadotin, lf ijt i
(Tidok ada Sesembahan yang Haq keanli Allah) dan bahwa aht adalah
ufrutan Allah."

Aku berkat4 *Dalam bersfhadat iit lt ajt I n*o, memenuhi

trjuh syarat. Syatradat itu tidak berarti bagi orang yang mengucapkannya
kccuali ia melengkapi syarat-syarat itu:

P*tono
Kdaa

Xcliga

Kffipt

Pengetahuan yang menafikan kebodohan.

Keyakinan yang menafikan keraguan.

Penerimaan yang rnenafikan penolakan.

Kepatuhan yang menafikan ketakmauan berbuat (tidak

dalah pada Allah Yang MaIu Tirrggi lagi Malra 8ercr." (Qs. Al Mu'min (a0): l2). Allah
Ta'ala berfrrlrram, 'ldaka sanhhloh Allol, dorganmemurtikan keta'atan kepada-Nya.

Ingatlah, hanya kcpttnlroot Allah-loh agana WE furih (doti syinb. (Qs. Az-Zumar
(39):2-3). Ayat-ayat s€pcrti ini yatqr, ayat yang mcoerangkan tauhidyangpararasul
diutus dan kitab-.kitab ditmmkan sangil banyak terdapat dalam Al Qur'an.
Kami akan menyebutkan ecbagimn)ra' jita Allah nrcngizinkan dalam catatan ini.
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Kelima

Keenam

Ketujuh

mengamalkan).

: Keikhlasan pemurnian tauhid yang menafikan kemusyrikan'

: Kejujuran yang menafikan kebohongan'

: Kecintaan yang menafikan kebalikannya'

Hadits ini menunjukkan, bahwa tauhid -yang berarti memurnikan

ibadah hanya kepada illun saja tidak ada sekutu bagi-Nya dan

meninggalkan beribadah kepada selain-Nya- adalahawal kewajiban'

untuk itu ia merupakan ajaran awal yang didakwahkan oleh para rasul

AS, *Sezb ahlah ittoh, ti*ott-t oti tak ada Tuhan bagimu selain-Nya'"

tqs. ef A'raaf (7): 59). Nuh berkata " Janganlah ktmu menyembah selain

)ion- (Qs. Fushshilat (al): 14). Di dalamnya terdapat kesesuaian

indikasi dari makna ?rr i1 A1 t." 3

3.DalamQunauAlUyundisebutkan:Adapunperkataanahlikalamdanpengikut.
pengikutrrya:BahwaawalkewajibanadalahmangcnalAllatrdenganmelihatdan
memahami dalil. Itu adalah masalah fitrah yang Allah berikan kepada hamba-Nya' untuk

itupembukadakwahpararasulkepadaumat.umatmerekaadalahmengajakuntuk
mentauhidkan ibadah, ,is"^bohloh Ailah, setuli-kali tak ada Tuhan bagimu selain'Nya"

(Qs. Al A'raaf (7): Sl1 Uatsuanya,janganlahkamumenyembahkecualiAllah'Allah

Ta'alaberfirmat,"DanKamitidakmengut'tsseorangrasulpun-sebelumkamu'
melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak)

melainkanAlat,makasembahlaholehmusekalianalunAht,,(Qs.AlAnbiyaa.(21):25)
A||ah Ta,ala berfirman, ,,Berkata rasul-rasul mereka: "Apakah ada keragu-raguan

terhadap Allah, Pencipn langit dan bumi?" (Qs' Ibraahim (la): l0) Ibnu Katsir

rahimahullah ra,ala irkata, ..Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan: Pettana:

Apakaheksistensi.Nyadiragukan?Sesungguhnyafitrahmenyaksikanakaneksistensi-
Nya dan terpola untuk mengakui-Nya. Karena mengakui-Nya adalah sesuatu yang pasti

dalam fitrah yang lurus. Ketlua:Apakah dalam ketuhanan-Nya dan keesaan-Nya dengan

wajibnyaberibadahkepada.Nyaitudiragukan?DiaadalahPenciptaseluruhmakhluk
yangada.MakatidakadayangberhakuntukdisembahkecualiDiasajadantidakada
sekuobagi-Nya.Kebanyakanumatsebenamyamengakuiadanyapencipta,akantetapi
mereka menyembah selain-Nya bersamaan dengan-Nya yang berupa perantara-perantara

yangmerekamenyangka,bahwaperantara.Perantaraitumendekatkanmerekakepada

Allah. Aku berkata, ;Kemungkinan yang kedua ini telah dimuat pada yang pertama'"

AbuJa,farbinJarirmeriw"y"uonlengkapdengansanadnyadarilkrimah,Mujahiddan
Amir,bahwamerekaberkata..Tidakseoranglunkecualiiamengetahui'bahwaAllah
adalah penciptanya dan pencipta langit dan bumi' Maka inilah iman mereka' Dari

lkrimahjuga,"Andabertanyakepadamereka'siapakahyangmenciptakanlangitdan
bumi?,, Maka mereka akan menjawab,'Allah.' Itulah iman mereka' Sedangkan mereka
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Syaikhul Islam berkata, *Telah diketahui dengan pasti dari
Agama Rasul SAW dan umat pun telah scpakat, bahwa drsar lstam dan
perintah pertama terhadap makhluk adalah: tii;;tljir ! d1 i if isq3

:, l?:t (syahadat bahwo Tidok ada &sembahon yang Hak kecuali Allah
dan bahwa Muhammad odalah ufiison Alloh). Maka dengan itu orang
kafir menjadi muslim, musuh menjadi sahabat bailq orang yang halal
darah dan hartanya menjadi terlindungi daxah dan hartanya. Kemudian
jika hal itu keluar dari hatinya, maka ia terah beriman. Jika dia
mengucapkannya dengan lisannya tanpa hatinya maka ia menampakkan
keislaman tanpa ada iman yang batin. Dia berkata" *Dan jika tidak
mengucapkannya padahal ia mampr, maka ia adalah kafir lahir batin
menurut kesepakatan kaum muslimin, pendahulu uma! imam mereka dan
mayoritas ulama."

Hadits ini menuni"kker bahwe lr11rco;1ng bisa jadi

feryalu! orang alim,' eken tetrpi dh tidek tehu pengertian

'ltt rl 1l r yang sebenarnya, etru mengctrhui aken tetepi dia tidak
mengamalkannya.

Aku berkata, "Alangkah banyalarya mercka -mudah-mudahan
Allah Ta'ala tidak memperbanyak rneieka--

menyembah sclain-Nya- Seuagilim uscbur diarc, bohrra h if df i telatr oiftat
(qayyida) oleh Al Qur'an dan Assmnah @u ikaunj&-.ryr r,-*;; Di antaranya;
ilmu, keyakinan, ikhlas, jujur, cintr, @crime, tmd* dil ktr kcpada apa yang
disembah selain Allah. Iika ;tffi!-iktur ini telah rnca)ratu bagi orang yang
mengucapkanny4 maka kalimat ini nsnheri manfrt rrendzrra Nanun jika tidak
menyatu, maka kalimat ini tid.k fu bcrBma bagitr),a- Dalarn mengetahui dan
mengamalkannya, manusia mgil bcrrgil- Di mtara mercta ada yang mendapat
manfaat dengan mengucapkmnya dm di [ra mereta ada jugr orang yang tidak
mendapat manfaat darinya Scbogaima yag tclah dijelalon-

. Maksudnya alim dalam ilmu dunia @r alim dm hafal &lmr ilmu agama Akan tetapi
ilmu itu tidak mcnyentuh hatinya dm *idatrJre- KaEoa ia nrcrryclajainya karcna dunia
atau supaya disebut orang alinr Ie srgl podurrif dalam ilrnu, dan bisa jadi sangat
mengagumkan dan pandai datam birlrrg ini- Akan tctryi ia tidak mgambil manfaat
untuk dirinya dengan apa yang ia pdajri- Krtoa ilmunya ada satu sisi, sedangkan akidah
dan agamanya serta taklidnya kcpada orag ararn dan kebanyaril ormg ada di sisi lain.
Inilah kebanyakan ulama yang dikoral sfung. Mudah-mudahan Allalr meluruskan
mereka
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|:ti,n,l';Lillp bP (Jika mereka telah mematuhi apa vang

kamu dakwahkan itu>" Maksudnya mereka bersyahadat dan mematuhi

itu.

J', iF- y C ?,:*;b'#}eVt ilrt';i';tt7b (Maka

sampaikanlah kepada mereka, bahwa Allah mewaiibkan kepada

meieka shalat lima waktu sehari semalam)." Ini menunjukkan, bahwa

shalat adalah kewajiban terbesar setelah dua syahadat'

An-Nawawi berkata yang artinya: "Hadits ini menunjukkan,

bahwa perintah menjalankan kewajiban di dunia tidak terjadi kecuali

setelah Islam. Hal itu tidak berarti, bahwa mereka tidak terkena

kewajiban (mukhaathabuun) untuk melaksanakannya, dan siksa mereka

akan ditambah di akhirat karenanya. Yang benar adalah; bahwa orang-

orang kafir juga terkena kewajiban (mukhaathabuun) untuk menjalankan

cabang-cabang syariah yang diperintahkan dan yang dilarang. Ini adalatt

pendapat kebanYakan ulama."

'e)i,J \,{'rgt;*1t V bY'n:*'*,?P' irr i'f H*6
(Maka sampaikanlah kepada mereka, bahwa Atlah mewajibhan kepada

mereka zakat yang diimbil dari orang-orang kaya di antara mereka

untuk diberikan kepada orang-orang fakir)' 
s

s. D"l"- Qurratu At Uyun disebutkan: Hadits ini menunjukkan, bahwa zakat tidak

bermanfaat kecuali bagi orang yang mentauhidkan Allatr dan menjalankan shalat dengan

syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajibnya. Kewajiban zakat selalu disebutkan dalam

Al Qur.an bersamaan dengan shaiat. Ini ditunjukkan oleh firman Allahra'ala,"Padahal

merekatidakdisunthlrccualisupayamenyembahAllahdenganmemurnikanketa'atan
kepada'Nya dalam (menialankan) agama dengan lurus' dan supaya mereka mendiilan

shalat dan menunaikan zakat, dan yang demifian itulah agama yang /unrs'" (Qs' Al

Bayyinah (98): 5)

Barangsiapa menjalankan perkara-perkara ini, maka ia akan menjalankan rukun.rukun

yangtain'karenakuatny"do,oogununtukmelaksanakannya.Karenahaltersebut
mengharuskan pelaksanaannya. Allah Ta',ala berfirmat, "Maka bunuhlah orang-orang

musyrikin itu di mana saia kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka' Kepunglah

mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jikt mereka bertaubat dan mendirikan shalat

dan menunaikan zakat, malu beilah kebebasan kepada mereka untuk berialan'" (Qs' At-

Taubah (9): 5)

Anas berkata dalam menafsiri ayat tersebut, '"Taubat mereka adalah: Meninggalkan
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Hadits ini menunjukkan, bahwa zakat adalah rukun yang lebih
diwajibkan setelah shalat, dan zakat itu diambil dari orang-orang kaya
kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir. Nabi SAW
mengkhususkan orang-orang fakir, karena hak mereka dalam zakat lebih
pasti daripada hak orang lain yang termasuk dari delapan kelompok
tersebut.

Hadits ini menunjukkan, bahwa imam adalah orang yang
mengelola zakat- Bisa jadi langsung dirinya sendiri atau wakilnya-
Barangsiapa menolak untuk membayar zakat kepadanya, maka zakat itu
harus diambil darinya dengan cara paksa.

Hadits tersebut mengandung dalil, bahwa membayar zakat
kepada satu kelompok dianggap cukup. Sebagaimana madzhab Malik dan
Ahmad.

Hadits diatas juga menunjukkan, bahwasanya tidak
diperbolehkan membayarkannya kepada orang kaya dan orang kafir yang
bukan muallaf;, dan batrwa zakatadalah wajib dalam harta anak kecil dan
orang gila, sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama- Karena
hadits tersebut berada dalam konteks umum.

Aku berkata, *Kalimat fakir jika disebutkan secara menyendiri,
ia mencakup arti miskin, dan sebaliknya. Seperti kalimat-kalimat yang
senada dengannya, sebagaimana telah ditetapkan oleh syaildrul Islam.

(Moha jouhkanloh dirimu dori hofla pilihan

mereka), Kata fF dibaca manshub, sebagai ungkapan tahdzir

(peringatan), ia adalah jama' dari kata ";-i. V"nulis kitab Al Mattoli'
mengatakan, "Ia adalah harta-harta yang lengkap dengan kesempurnaan,
binatang yang banyak susunya, indah bentuknya, banyak daging dan
bulunya. Demikian yang diutarakan An-Nawawi. Aku berkat4 *Ia adalah
harta-harta pilihan, paling bagus dan paling mahal."

Ini menunjukkan; bahwasanya diharamkan atas amil (pengelola)

berhala-bcrhala dan penyarbahan t€dradap Tuhan mercka serta menjalankan shel*t i41
membayar zayorL" W lbnu Mas'ud srrara nar{u', "Mereka dipcrintahkan $pa),a
menjalankan shald dan rrcrnbaya zakat. Barangsiapa tidak br,rzaika\ maka shrldn),a

tidak sah baginya-"

t4,:ii {F:'tc-
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zakat untuk mengambil harta-harta pilihan. Sebagaimana diharamkan

pula atas pemilik harta untuk mengeluarkan harta yang buruk. Akan

tetapi ia mengeluarkan harta yang sedang-sedang. Jika jiwanya rela

dengan yung pilihun, maka hal itu diperbolehkan.6

lpili i'*; ,irt (Daniagalah dirimu dari doa orong mazJtlum

(teraniaya)). 7 Maksudnya jadikanlah antara kamu dan doa orang yang

mazhlum perisai dengan berbuat adil dan meninggalkan kezhaliman.

Kedua perkara ini melindungi orang yang memedomaninya dari segala

kejahatan dunia dan akhirat.

Ini menunjukkan adanya peringatan untuk meninggalkan segala

macam kezhaliman.

at$ lSesangguhnya).

Dhamir (kata ganti) fada irfi'f adalah dhamiru sy-Sya'n (lurena

sesungguhrrya perihal semacam ini).

'q* !, -yi W. 'A Qiada suatu tabir penghalang pun

antara doanya dan Altoh). Kalimat ini menafsiri dhamirusy-sya'n

(dhamir ftz). Maksudnya; karena sesungguhnya doa orang teraniaya itu

tidak terhalangi oleh Allah, maka Allah akan mengabulkannya.

. Dalam Qurratu Al Uyun disebutkan: Ini adalah peringatan terhadapnya. Supaya ia tidak

melampaui batas atas aPa yang disyariatkan Atlah dan rasul-Nya dalam zakat Yaitu

mengambil zakatyangkualitasnya menengah. Karena hal itu merupakan penyebab untuk

mengeluarkannya dengan kesadaran dan niat yang benar. Setiap sikap berlebihan dari apa

yang disyariatkan adalah tidak baik. Inilah aslinya yang harus mencermati.
' . Dalam QuTatu Al Uyzn disebutkan: Ini menunjukkan bahwa amil (pengelola) zakat" jika

mengambil lebih dari yang disyariatkan, maka ia menjadi orang yang zalim terhadap

orang yang diambil zakatnya. Sedangkan doa orang yang teraniaya itu dikabulkan. Tidak

ada penghalang antara doa itu dan Allah yang menghalangi pengabulannya. Maka dengan

demikian, soorang amil haruslah berlaku adil dalam tugasnya Janganlah berbuat zalim

dengan mengambil lebih dari ukurannya dan jangan menyenangkan orang dengan tidak

mengambil zakat darinya Ia haruslah berlaku adil pada kedua belatr pihak. Wallahu

a'lam.
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Hadits di atas juga menunjukkan dapat diterimanya khafuul
wahid (haditsul ahad), yakni hadits yang diriwayatkan seorang periwayat
ke seorang, asalkan periwayat itu adil, maka dapat diterima hadisnya dan
wajib diamalkan. Hal itu menunjukkan pula, bahwa imam mengutus
pegawai penarik zakat, menasehati pegawai dan para gubernumya- Dia
menghimbau mereka supaya bertakwa kepada Allah, mengajari mereka,
melarang mereka dari perbuatan zhalim dan mengenalkan dampak
buruknya kepada mereka. Itu menunjukkan pula" bahwa pengajaran
dilakukan dengan cara bertahap. Demikianlah perkataan penulis.

Aku berkata, "Dimulai dari yang lebih penting dan seterumya."

Ketahuilah, bahwa dalam hadits ini tidak disebutkan puasa dan
haji. Hal ini membuat masalah agak rumit bagi para ulama.

Syaikhul Islam berkata, "Sebagian orang memberi jawaban:
Bahwa sebagian perawi meringkas hadits. Sebenamya bukan seperti iur.
Karena, ini merupakan tuduhan adanya cacat para perawi hadits- Hal itu
hanya terjadi dalam satu hadits, seperti hadits tentang utusan Abdul @ist

t
--.4 . 

^
=i-';r1', *i,'* :}, * r':f1.. di *'of ,* i *'*t ,tut4i 6;
r:{ irt.i,r J';rv- tfui .;tr'trG)? ? yl1+;j6 -:q u rr'fi{b'*
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Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Atrbas: B*unsmya Ab&tl Qb
mengutus utusan kepada Nabi SAW, lalu beliau bertany4 'Dad srthr mma &mfl llcreta
menjawab, *Dari Rabi'ah". Beliau berkata, "Selamat datang para uutsm hf ada kercsaha
dan penyesalan." Mereka berkata "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di arEa hf dil
engkau serta penduduk perkampungan ini adalatr dari orang-orang kafir Mr.Iha'- Kild tidak
akan sampai kepada engkau kecuali di bulan haram. Maka p€rintdrkarlah kmi deagru
perintah yang memuaskan, kami dapat mengamalkurnya dan menyrruh orarg:cang yag ada

di belakang kami dan kami masuk surga karenanya. Lalu bcliau Uersatda,'Ab mnytzlw
dengan empal hal dan melarangmu dari empat hal. Alu merryurut t u ttntak brinun tc@o
Allah saja. Apalah lamu tahu apa itu beriman l<epada Allah?, bercyahaht blno ti&L&
sesembahan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah unsan Allah renjalo*an slula,
membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan merynrahkan seperliau doi twla
rampasan- dan seterusnya. Tibanya utusan Abdul Qais ini terjadi pada talnrn kescrnbila(.).
(*) "Tibanya utusan Abdul Qais pada tahun kesembilan", ini perlu dileliti lagi. Yang jelas
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dimana sebagian mereka menyebutkan puasa dan sebagian yang lain

tidak menyebutkannya. Adapun dua hadits yang saling terpisah, maka

permaralahannya brian seperti itu. Bantahan terhadapnya ada dua poin:

Pertama:Bahwaitutergantungturunnyakewajiban.Yang
pertama kali Allah wajibkan adalah dua syahadat kemudian shalat'

ku."nu Allah memeiintahkan shalat pada awal waktu-waktu

diturunkannya wahyu. Untuk itu tidak disebutkan wajibnya haji, seperti

umumnya hadits. Akan tetapi haji itu datang dalam hadits-hadits

belakangan.

Kedua: Bahwa pada masing-masing tempat disebutkan

perkataan yang sesuai. Terkadang disebutkan kewajiban yang jika

,.r"orung meninggalkannya harus diperangi, seperti shalat dan zakat.

terkadanl disebutkan shalat dan puasa bagi orang yang tidak wajib

membayar zakat, terkadang disebutkan shalat, zakat dan Puasa. Itu bisa

jadi terjadi sebelum diwajibkannya haji, dan bisa jadi orang yang

ii."*puikun hadits itu kepadanya, dia tidak berkewajiban untuk

metaksanakan haji. Adapun siralat danzakat,maka keduanya mempunyai

kedudukan khusus, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya. untuk itu

Allah Ta,alo menyebutkan dalam Kitab-Nya agar memerangi orang-

orang yang meninggalkannya, karena keduanya adalah ibadah yang

zhahir. Lain halnya dengan puasa. Ia adalah masalah batin termasuk jenis

wudhu dan mandi jinabat, dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang

seorang hamba diiercaya untuk menjalankannya. Sebab manusia bisa

saja tilak bemiat puuiu dan menyantap makanan dengan sembunyi.

eegitu pula ia biia saja menyembunyikan hadats dan jinabatnya.

sed"angkan ia diingatkan dalam amal-amal yang zhahir yang manusia

diperangi karenanya dan mereka menjadi muslim karena

mlnjalanfannya. Karena itu semua, peringatan keras dikaitkan dengan

shalatdanzakat,bukandenganpuasa,meskipunpuasaituwajib
sebagaimana disebutkan dalam dua ayat surah Al Bara'ah,e sedangkan

mereka datang kepada Rasulullah sebelum (penaklukan) Mekah. Karena perkataan merek4

*wahai Rasulullah: sesungguhnya di antara kami dan engkau adalah penduduk

perkampungan ini dari o*f-o"."g kafir Mudlar". Telah diketahui bahwa penduduk Mekah

aoatatr pimpinan kafir Mudlar. Mereka telah masuk Islam pada tahun penaklukan Mekah' Itu

terjadi pada tahun kedelapan. Ibnu Katsir telah meringkasnya dalam karya sejarahnya "'4l

Bidayah". Pengertian tersebut diambil dari konteks ini' llallahu a'lam'
;.-i."Jr" uy"ritu adalah firman Allah Ta'ala,"Jila merelu bertaubat dan mendirilan shalat

dan menunailan zalat, malu berilah l<ebebasan kepada merel<a untuk berjalan"'(Qs' At-

15t _ TATET'L UA'ID



surah Al Baqarah turun setelah diwajibkannya puasa menurut
kesepakatan ulama. Begitu pula ketika Rasulullah mengutrs Mu'adz ke
Yaman, beliau tidak manyebutkan puasa dalam haditsny4 karena puasa
adalah sesuatu yang mengikut dan merupakan ibadah yang
pelaksanaannya benifat tersembunyi (bathrn).Beliau tidak menyebutkan
haji, karena kewajibannya socara khusus, bukan umwn, den dia tidak
diwajibkan dalam seumur hidup kecuali sekali. Selesai pertaaan beliau
dengan cara diringkas. lo

'*-+7t (HR Bakhori dan Muslim). Diriwayatkan pula oleh

Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majatr.

i-;l]t]}i};}\ ,:# ?;1ti,6 # b li:Lf ub,et # n k * 6:
OrStS. u,tlt'ct$

.., .. i-,---. ta.,
.9-r2 ,P dl e:rr .oySSb ht'7ia tii, b, U-r'i'i; i, *- b 2 tiis: ir',=r.,i-ltirti.lc

,t . -'#'pi )J b, j- i1t )i: & vi ri*t,lii,i rii H,Fg
rj-716 ,Js .# ,Sr;-'i,J? f+Jl e: i e ,fi ,Jui.riri.ii b\'oft
ili ,irii u1rirt it6'&s y;';<ji'rrts li d o:j # e',*it ,t & ,*l
,9'u # 4u",'n'+Lf*)i i1'nit;, j qZJf & *: *

.f, f b u ?,+itu-t+bt,s#b! i' i,*iJ6t I'
tnrf.f,".i dan Muslim meriwayatkan pula dari Srhl bin Sa'd

RA, bahwa Rasulullah SAW ketika perang Khaiber bersebda,
uDemi AAah, niscaya ahor, b.serahhan bendera (konondo pqoag) ini
besok hari kepada orang yong ,nencintoi Allah serta Rosul-Nya, dtn
Allah dan Rasul-Nya mencinufurya. Semoga Allah mengonugcrahkan
kemenangan melalui tmgonnp" Maha semalam sarrfrllk orarrg-

Taubah (9): 5) Ayat yang seoada deogan firmaoAllah dtatas"*Jikanurelafuttanht,
mendirikan shalat dan newnai*on zakat maka (nercka itu) odalah soduz-'oqdarumt
seagama). (Qs. At-Taubah (9): I l)

l0 
. B"rang kali yang benar, adalah rye ymg dijawab sebagian ulama yainr ringkasan dari
rawi terhadap hadits tersebut ltl tidak mengandung tuduhan tertadry perawi. Kareoa
mereka meriwaya&an hadits tcrgmtmg keadaao dan situasi. Tertadang sitnsi mcmrkss
hadits untuk diringkas seperti ini, dan itr banyak terjadi. Sebagaimana anda lihat dalam l,
Bukhari dan lainnya. lilallahu a'lon.
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orangpun memperbincangkan siapakah di antara merekayang akan

diserahi bendera itu. Pagi harinya, mereka mendatangi Rasulullah

SAW, masing-mosing berharap untuk diserahi bendera tersebul Lalu
bersabdalah beliau, oDimana Ali bin Abu Thdib?" Diiawab, "Dia
sakit kedua belah matmya.'Beliau bercabda, Utuslah seorang utusan

kepadanya. Malsa didaungkanlah diu Lantas Nabi meludah pada

kedua belah matonya dan berdoa untuknya, seketika itu dia sembuh

seakan-akan tidah pernah terkena penyakit Lalu Rasulullah SAW

menyerahkan kepadanya bendera dan bersabda, oMelangkahlah ke

depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka, kemudian

ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah hepada mereka hak

Allah Ta,ala dalam Islam yang waiib mereka laksanakan. Demi Allah,

bila Allah memberi petunjuk kepada seseorang lewat dirimu, benar-

benar (hal in) lebih baik (berharga) bagimu daripada unta-unta

merah).

ttftV- maksudnya; o?'r*; (Hanytt dalam perbincangan).

Sahal bin Se'ad RA, maksudnya bin Malik bin Khalid Al
Anshari Al Khazraji As-Sa'idi, Abu Al Abbas, sahabat yang dikenal.

Ayahnya sahabat pula. Wafat pada tatrun 88 H dan umurnya melebihi

seratus tahun.

'#iV- (Semosaperang Khaibar).Dalam Shahih BuHrari dan

Muslim dari Salamah bin Al Akwa', ia berkata,

;f ,Jui,:i'rl rk't i* eW 1, o;'-bio.'1si;;?nt'uer! ok

ot-:- AtW $u;#& hr 'e'r'* c';tr6 iut J?', *iiit
'J-^;t')t';#L\ :# J-: Wt:;. d,hj'V?tr tar* ,j, P,;r;
itt'J-'i -'r'ri, L*,iG' J'i'-)'r', ?tt'#-'1,*, ti -t-t')t L:tLli

W at S;-,'rithLfi ,!,* r- t'rlvi ,i';'; Y't'*r';; ,tY .i-* *

16(, _ TATEI'L XA'IX'



.;r-?','4 i::5,

Waktu itu Ali sedang absen dari Nabi SAW di Khaibar, dan dia
waktu itu sedang terkena penyakit mata. Dia berkata, "Aku absen dari
Rasulullatr sAw?" Lalu Ali RA keluar dan menemui Nabi SAW. pada
sore menjelang malam itu yang pada paginya Allah Azza wa Jalla
menaklukkan Khaibar, Nabi SAW bersaMa, *Demi Allah, niscaya akan
kaserahlcan bendera (lcomando perang) ini -atau niscaya menerima
bendera (komando perang)- besok hari orang yang dicintai Allah dan
Rasul-Nya-" atau beliau bersabda, 'Mencintai Allah dan Rasul-Nya,
semoga Allah menganugerahlwn kemenangan melalui tangannya."Tiba-
tiba kami melihat Ali dan kami tidak mengharapkannya. Laru para
satrabat berkata, "Ini dia Ali." Lalu Rasulullah SAW menyerahkan
bendera kepadanya, dan Allah menganugerahkan kemenangan
kepadanya."

--t-i-tltllit {'l-'-:l7r|*b\Atunkuserahkanbendera
(komando perang) inil. Atau dalam riwayat lain akan mengambil
bendera (komando perang) ini.

Al Hafizh berkata, "Dalam riwayat Buraidah, 'sesungguhnya
aku akan menyerahkan bendera (komando perang) ini kepada seorang
laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. "sekelompok ahli bahasa
menyatakan bahwa kata Ar-Rayah dar. Al-liwa'adalah sama. Akan tetapi
Ahmad d,n Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas,"Bendera
Rasulullah berwarna hitam, sedangkan panji beliau berwarna putih."
Hal senada diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Buraidah. Dalam
riwayat Ibnu Adiy dari Abu Hurairatr, dia menambahkan, "padanya

tertulis,nt .tr-, |i;,lht i!ii! f."

i;'irfu ,-i!;'i'1J1';lu' L-?.i (Mencinui Auah dan Rasut-

Nya, dan Alloh dan Rasul-Nya pun mencintaWa).Ini menunjukkan
keutamaan Ali RA.

Syaikhul Islam berkata, *Kriteria ini tidaklatr khusus bagi Ali
RA dan para imam. Karena Allah dan Rasul-Nya mencintai setiap orang
mu'min yang bertakwa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi
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hadits ini termasuk hadits yang bagus untuk berdalil terhadap orang-

orang Nawashib (kelompok yang memusuhi) yang tidak membelanya,

atau mengafirkannya atau mengatakannya fasilq seperti kelompok

Khoworij. Akan tetapi argumentasi ini tidak kuat menurut kelompok

Rafidhah, yang mana mereka menganggap nash-nash yang menunjukkan

keutamaan sahabat adalah sebelum terjadinya kemurtadan mereka.

Karena, Khawarij pun mengatakan, tentang Ali seperti itu. Akan tetapi

perkataan ini adalah batil. Karena Allah Ta'ala dan Rasul-Nya tidak

menyampaikan sanjungan ini kepada orang yang Allah mengetahui,

bahwa ia akan mati kafir.

Hadits ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mahobbah

(mencintai), kebalikan dari Jahmiyah dan orang yang mengikuti pendapat

mereka.ll

{$- & ir '4- gemogo Allah mengonugerahkan

kemenangon melolui tongannya). Hadits ini dengan gamblang

mengabarkan akan tercapainya kemenangan. Itu adalah suatu pertanda

dari tanda-tanda kenabian.

'#5 $hU ,g c$ (Moka semalam santuk orong-

orangrun numperbincanghon). Dengan membaca nasab i'i# paaa

malam itu. ;if2is- (Memperbincangkon), maksudnya tentang orang yang

akan diserahi bendera. Ini menunjukkan antusias sahabat kepada

kebaikan dan keseriusan mereka kepadanya, dan menunjukkan pula

terhadap ketinggian derajat mereka dalam ilmu dan iman.

6tlaii H (Siapakah diantora mereka yang akon diserahi

bendera), dengan membaca rafa' Y,alimat 
t{f mabni dengan tanda

dhammah,karena di-mudhaf-kan dan bagian depan shilah'nya dibuang.

f r. D"1". Qunatu Al Uyun disebutkan: Hadits ini menunjukkan keutamaan Ali RA dengan

apa yang Rasul khususkan, yaitu pemberian bcnder4 dan dakwalrnya kcpada penduduk

Khaibar supaya masuk Islam serta memeranginya jika mereka tidak mau menerima.

Hadits ini juga menunjukkan disyariatkannya dakwatr kepada Islam.
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6uii:)f o'*;-;g pj y lr' ,Jl:, )tt J?t &,\i r;41 ei
(Pogi harinya, mereko mendatangi Rasulullah SAW. Masing-masing
berhorap untuk diserahi bendera tercebut). Dalam riwayat Abu
Hurairah yang diriwayatkan Muslim, Umar berkata, "Aku tidak ingin
mendapatkan tugas memimpin kecuali pada hari itu."

Syaikhul Islam berkata, "Sesungguhnya hadits ini mengandung
kesaksian Nabi SAW untuk Ali tentang imannya secara batin dan zhahir;
dan mengandung ketegasan pembelaannya kepada Allah dan Rasul-Nya;
dan kewajiban orang-orang mu'min untuk membelanya. Jika Nabi SAW
bersaksi untuk orang tertentu dengan suatu kesaksian atau
mendo'akannya, maka banyak orang yang ingin mendapatkan kesaksian
dan do'a itu, meskipun Nabi memberi kesaksian seperti itu untuk banyak
orang dan berdo'a serupa itu untuk banyak orang pula. Hal ini seperti
kesaksian untuk Tsabit bin Qaisr2 dan Abdullah bin Salam.r3 Bahwa
keduanya masuk surga meskipun beliau memberi kesaksian akan masuk
surga untuk sahabat-sahabat lain, dan juga kesaksian akan kecintaan
kepada Allah dan Rasul-Nya untuk seorang yang didera karena meminum
khamr (arak).ra

Nabi SAW bersabda kepadany4 "la adalah termasuk ahli surga" dalam hadits yang
panjang ketika Tsabit duduk di rumahnya dengan sedih ketika diturunkannya ayat,,,Hai
orang-orang yangberiman, janganlah lamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi,
dan janganlah l<amu berlata kepadanya dengan suara leras sebagaimana l<erasnya
(suara) sebagian lamu terhadap sebagian yang lain, supnya tidak terhapus (pahala)
amalmu, sedanglan lamu tidak mengetahui." (Qs. Al Hujuraat @9): 2) Tsabit adalah
orang yang bersuara keras, ia berkat4 "Akulah yang mengeraskan suara." Hadits riwayat
Ahmad (ilid 3 halaman 137) dan riwayat Muslim dalam bab "iman" hadits 187.

Dari Sa'd bin Abi Waqqash, ia berkata "Aku tidak mendengar Nabi SAW berkata kepada
seseorang yang berjalan di atas bumi, bahwa dia termasuk ahli surga kecuali kepada
Abdullah bin Salam." Hadits riwayat Bukhari dalam "Manaqib Al Anshar", dan
diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
Bukhari meriwayatkan dari Umar, ia berkat4 *waktu itu ada seorang laki-laki bernama
AMullah dan diberi gelar Himar (keledai). Ia meminum arak. Lalu ia dibawa dan
dilaksanakan had terhadapnya sebagian sahabat melaknatrry4 maka Rasulullah sAw
bersabda, n?ti 3Ut L-j 

T ti 'tii i (tanganun lomu metoknatinya, karena ia

mencintai Al lah dan nasul-Nya1 ian s"terurnya.

t3

l4
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tt,t gri 'i. * 'ii (Dimana Ati bin Abu Thatib?) tni

menunjukkan pertanyaan imam tentang rakyatnya dan mencari tahu

keadaan mereka.

* ,#- 'i ,,F! (Dijawab, nDia sakit kedua betah

matanyo). Maksudnya, karena sakit mata. Sebagaimana dalam Shahih
Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash. Maka beliau bersabda, "Panggillah
untukku Ali, lalu Ali didatangkan dalam keadaan sakit mata." Dalam teks
yang akurat dari tulisan penulis; "Lalu dijawab, 'Kedua matanya sakit."'
Lalu beliau mengutus orang kepadanya." Diriwayatkan oleh Muslim dari
jalur Iyas bin Salamah bin Al Akwa' dari ayahnya, ia berkata, "Beliau
mengutusku kepada Ali, lalu aku mendatangkannya sambil menuntunnya

dalam keadaan sakit mata."

*,J ;# (Lantas Nabi meludah poda kedua belah

matanya), maksudnya meludah pada mata Ali.

'i O;5 @an berdoa untaknya, seketika itu dio sembuh),

maksudnya sembuh seketika dengan sempurna seakan-akan tidak pernah

terkena penyakit mata dan penglihatan lemah.rs

Menurut riwayat Ath-Thabrani dari hadits Ali, "Lalu aku tidak
merasakan sakit mata dan juga tidak pusing semenjak Nabi SAW
menyerahkan bendera kepadaku."

Ini menunjukkan tentang syahadatain (dua syahadat, yaitu
syahadat kepada Allah dan syahadat kepada kenabian dan kerasulan

Muhammad SAW.

'5. D"la. Qunatu At Uyun discbutkan: Dan itu dengan do'a Nabi SAW sebagaimana dalam

hadis. Beliau berdo'a dan dikabulkan. Ini menunjukkan adanya tanda dari tanda-tanda

kenabian. Itu semua dengan Allah, dan dari Allah saja Dialah yang memegang scgala

bahaya dan manfaat, memberi dan menatran. Tidak ada sesembahan sclain-Nya dan tidak

ada Rabb sclain-Nya.
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U:}t 'rthbti (Lalu Rosutullah menyerahkan kepodonya

bendera). Penulis berkata, "lni menunjukkan adanya iman kepada qadar.
Karena bendera diberikan kepada orang yang tidak berantusias dalam
usaha meraih bendera itu, dan tidak diberikan kepada orang yang
berantusias dalam usaha meraihnya."

Hadits ini menunjukkan; bahwa melakukan usaha yang
diperbolehkan, atau diwajibkan, atau disunnahkan tidak menafikan
tawakkal.

*: &'iifi ,iui (Dan bersobda, ,Melangkahloh ke depon

dengan tenang). Maksudnya berangkatlah dengan tenang tanpa tergesa-
gesa.

llit, (Tempat mereka). Maksudnya belahan bumi mereka dan

sekitarnya. Ini menunjukkan tatakrama pada saat perang; Tidak tergesa-
gesa, tidak ceroboh dan tidak bersuara yang tidak dibutuhkan.

Juga hadits tersebut menunjukkan: bahwa irnam memerintah
pegawainya agar berlaku lemah lembut tanpa adanya kelemahan dan

tidak juga patah semangat. Sebagaimana diisyaratkan sabda Nabi, ,?
€-rJF (UtnSSa kamu sampai di negeri mereka).

1)f,I' . i&3' f 4enuaUn ajaktah mereha kepada Istom)u.t6

Maksudnya yang merupakan pengertian 'ci* t:i;J'ttii ?nr ff aif f ii,i:
t?ti (Tidak ada Sesembahan yang Hok selain Allah dan bahwa

Muhammad adalah utusan Allah), dan dapat anda katakan, ..lslam

adalah: Bersyahadat, bahwa tidak ada sesembahan yang Hak kecuali
Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya, dan
apa yang dituntut oleh syahadat berupa memurnikan ibadah hanya kepada

t6. 
Dalam Qanatu Al Uytn disebutkan: Inilah penguat ulasan, dan scperti itulah sebaiknya
bagi pemeluk lslam hendaknyajihad mereka bcrtujuan mernberi petunjuk manusia kepada
Islam dan memeluknya, dan sebaiknya bagi memimpin hendaklah s€perti itu, acuannya,
tujuannya dan niatnya
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Allah saja, dan memurnikan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Dari

sinilah hadits akan sesuai dengan judul bab yang ditulis penulis,

sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi dan Rasul-Nya, *Katakanlah,

'Hai Ahli Kitab, mariloh (berpegong) kepada suatu kolimat (ketetapan)

yang tidak ada perselisihon ontara komi dan kamu, bahwa tidak kila
sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutulcan Dia dengan

sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita meniadiltan sebagian yang

loin sebagai tuhan selain Allah. Jika merelca berpaling maka kotakanlah

kepada merelra: "saksikanlah, bahu,a kami adalah orang-orang yang

berserah diri (kepada Allah). '" (Qs.Aali Imraan (3): 6a)

Syaikhul lslam rahimahullah berkata, "lslam yaitu meyerahkan

diri kepada Allah, yaitu tunduk dan beribadah kepada-Nya." Begitulah

ahli bahasa berkata.

Dia berkata, "Agama Islam yang merupakan agama yang

diridhai Allah dan diutusnya para rasul untuk itu, adalah: menyerahkan

diri kepada-Nya saja -yang dasarnya adalah dalam hati- dan tunduk

kepada-Nya dengan beribadah kepada-Nya saja tanpa selain-Nya'.

Barangsiapa menyembah-Nya dan menyembah tuhan lain, maka ia

bukanlah seorang muslim. Barangsiapa sombong tidak mau beribadah

kepada-Nya, maka ia bukanlah seorang muslim. Pada intinya Islam

termasuk bab amali (yang dipraktekan); amal hati dan anggota badan.

Adapun iman, pada dasarnya adalah; pembenaran hati, pengakuannya

dan pengetahuannya. Itu termasuk bab perkataan hati yang mencakup

perbuatan hati.

Maka jelaslah, bahwa dasar Islam adalah bertauhid dan

menafikan syirik dalam beribadah. Itu adalah dakwah semua rasul, yaitu

menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan tauhid dan tunduk kepada-

Nya dengan mentaati apa yang diperintahkan-Nya melalui lisan para

rasul-Nya. Sebagaimana Allah Ta'ola berfirman tentang Nuh yaitu rasul

pertama yang diutus -Ny a, " (ya i tu) sembahlah olehmu Allah, bert alw al ah

lrepada-Nya dan ta'atlah kcpadaku". (Qs.Nuh (71): 3)

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya dakwah sebelum

memerangi. Akan tetapi jika telah sampai dakwah kepada mereka

sebelumnya, maka diperbolehkan memerangi mereka secara langsung.

Karena Nabi SAW menyerang Bani Mushthaliq ketika mereka dalam

keadaan lengah.lT Namun, jika mereka belum menerima dakwah,

t7. Bukhari berkata "Perang Bani Mushthaliq dari Khuza'ah, yaitu Al Murisi'." Ibnu Ishak
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wajiblah mereka didakwahi terlebih dahulu.

i). jci !,'e'u'g 4-.r'i,ift (Dan sampaikantah

kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yong wajib mereka
taksanalcan). Yaitu memeluk Islam.lE Jika mereka telatr menerima kamu

berkata, "Dan itu terjadi pa& tahun ke-enam." Musa bin Uqbah berkata, "ltu terjadi pada

tahun keempat." An-Nu'man bin Rasyid dari Az-Zuhri berkata"'Nabi SAW menyeftmg

Bani Al Mushthaliq sedang mereka dalam keadaan lengah. Binatang ternak mereka

sedang meminum air, lalu seorang laki-laki mereka dibunuh dan anak-anak mereka

ditawan. Pada waktu itu Juwairiyah binti Al Harits diboyong." Bani Al Mushthaliq

dikenal dengan anak cucu Khuza'ah. Sebab memerangi mereka adalah: Bahwa Nabi SAW

telah mendengar bahwa Al Haris bin Dhirar pimpinan mereka. Ayah Juwairiyah

mengumpulkan orang-orang dan bersiap untuk memerangi beliau. Lalu Rasulullah SAW

mendahului mereka sedang mereka dalam keadaan lalai. Mereka banyak yang ditawan,

dan Al Harist bin Dhirar masuk Islam.

'8. D"t". Qurratu Al Uyun disebutkan: Hadits.ini, menunjukkan adanya apa yang

diperintahkan dan disyariatkan, yaitu hak-hak trll t! X! t. Ini menunjukkan, bahwa amal

adalah bagian dari iman. Berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah dan Murji'ah yang

megatakan, bahwa itu adalah ucapan. Mereka menyangka, bahwa iman adalah hanya

membenarkan, dan mereka meninggalkan apa yang ditunjukkan Al Qur'an dan As-

Sunnah. Karena agama adalah apa yang diperintahkan oleh Allah, maka io harus

dijalankan dan apa yang dilarang-Nya, maka harus ditinggalkan.

Hadits ini juga menunjukkan bantahan terhadap orang-omng musyrik yang berdalil

atas kesyirikan dengan karamah para wali yang menunjukkan keutamaan mereka. Amirul
mu'minin Ali RA telah mendapatkan karamah yang tidak didapatkan oleh orang lain. Dia

telah membuat lubang dan menyalakan api terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan

terhadapnya atau meyakininya dengan sebagian keyakinan orang-orang musyrik terhadap

Ahli Bait dan lainnya. Maka menjadilah dia sahabat yang paling jauh dari kemusyrikan

dan sangat keras terhadap orang yang berbuat syirik, sehinggadiamembakarmereka

seperti AMullah bin Saba' orang yahudi dan kelompoknya. Kisahnya adadidalamAl
Bukhari. Begitr pula Umar bin Khaththab RA, karena karamah yang dikaruniakan

kepadanya, jadilah dia sahabat yang paling jauh dari syirik dan pemicunya.

Mereka adalah orang-orang yang paling mulia dari pemilik-pemilik karamah. Tidak

ada yang menambahi karamah mereka kecuali kekuatan mereka dalam tauhid, dan

kerasnya terhadap orang-orang musyrik dan kafir, sebagaimana telah terjadi pada Umar

RA dalam kejadian istisqa'(minta diturunkan hujan) dengan Al Abbas dan pengumuman

kuburan Danial ketika para sahabat mendapatinya berada di baitul mal milik Hurmuzan.

Jika keberadaan muJizat akan menambah kekuatan para rasul dalam dakwah kepada

tauhid, dan menambah keras keingkaran dan memusuhi terhadap kemusyrikan. Akan

tetapi terkadang telah terjadi sandiwara syaitan kepada orang yang di pengaruhi syaitan

sehingga ia lupa berdzikir kepada Tuhannya" yangterkadangmembuatrancuterhadap
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dengan masuk Islam, maka sampaikanlah kepada mereka hak-hak Islam
yang harus mereka kerjakan; seperti shalat dan zakat. Sebagaimana

dalam hadits Abu Hurairah,

w;ta;1, f ;6: qrp6^:r.t-f;$
(Jiko mereka telah menjalankan itu, malu mereka telah

menjaga darah dan harta mereka darilru kccttoli dengon haknya).te

ts'L utlr ,y."t'6 :erilt ,ty Ig e f "tr 
* ,su a

rip'.ir 1 dl | $:A ,? Jttt ;li oi a'4i m I' J;:,iG
',; elsflr"oy,k IiC ,.t;.ot_A;f,t *2fkLc'ju.,
'&*ui ffi l' );t dr€:!'itlk Gv ;f ) )tt,r*i'

Tatkala Umar berkata kepada Abu bakar ketika hendak
memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat: "Bagaimana
kamu memerangi manusia, sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda,

orang{rrang bodoh yang berbaur dengan kemusyrikan. Mereka rrcnyangka bahwa itu
adalah karamah, padahal itu adalah tipu daya syaitan dan penyesatannya terhadap orang
yang tidak mengetahui kebeiraran dan kebatilan. Allah To'ala telah bcrfirman kepada

Nabi-Nya Muhammad SAW,*Maka teguhlah komu kepada agamayang telah

diwalryrkan kcpadamu. Sesungguhnyo kamu berada di alas jalan yang lums. " (Qs. Az-
Zukrhruf (43): 43) Bcgitu pula wajiblah atas setiap orang untuk mencari kcbenaran dari Al

Qur'an dcngan mcnghayalinya. Karena ia adalah jalan yang lurus dan tidak
mcrnpcrhatikan apa yang dihiasi syaitan scpcrti orang yang tertipu dari umat ini dengan

orang scbclurmya
Hadis ini menunjukkan wajibnya menjalankan kewajiban dengan berdasarkan syariat dan

larangan untuk melanggar apa yang telah dilarang dan digariskan Allah antara halal dan

haram. Itu adalah bagian dari iman. Halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah, dan

haram adalah apa yang diharamkan oleh Allatr. Agama adalah apa yang disyariatkan

Allah. Jika seseorang telah mengarnbil Islam yang berupa tauhid dan keikhlasan,

mcnghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan,

mcnyuruh dcngannya dan memerangi karenanya, maka ia telah menjalankan kewajiban...

Dan hanya kepada Allah kami mcrnohon taufiq.t'. 
Huditr riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya.
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"Aht disuruh memerctngi manusio sehingga mereka mengucoplca, ftAt f
hr. nfo mereka telah mengucapkannya, maka mereka teloh menjoga

dorah dan hartanya dariku kecuali dengan l-hyo." Abu Bakar berkata,
"Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah seandainya mereka menolak
membayarkan anak kambing kepadaku yang dahulu mereka bayarkan
kepada Rasulullah sAw, tentu aku akan memerangi mereka karena
penolakan mereka tersebut."2o

Hadits ini menunjukkan, bahwa imam mengutus para da,i
(penyeru) kepada Allah sebagaimana yang dilakukan Nabi sAW dan Ar
Khulafa' Ar-Rasyidun. seperti yang dinyatakan dalam Al Musnad dari
Umar bin Khaththab RA, bahwa dia berkata dalam khutbahnya,
"Ingatlah sesungguhnya aku, demi Allah, tidak mengutus pegawaiku
lrepadamu supayo merela memukul orang-orangmu dan supoya
mengambil hartamu. Akan tetapi aku mengutus mereka lcepadamu supqya
mereka mengajari kamu agama dan sr,tnnohmu."

.f' f 'u u ? ':,i ui +iir rr!- Li i' j penr
Allah, bila Aaah memberi petunjuk sotu orong lewat dirimu, benor-
benar (hol itu) lebih baik (berhargo) bagimu daripodo unta-unta
merah).

bitersebut adalah !f mashdariyah, dan lam sebelumnya

berfathah, karena ia adalah "lam" sumpah, dan .lf dan f il setelahnya

adalah dalam ta'wil mashdar. Dibaca rafa' karcna menjadi mubtada,.
sedangkan khabarnya adalah 'p dan u,ata -P adalah jama' dari kata

.rii lmerah), dan d' d.ngun nun dan .ain berfathah, maksudnya lebih

baik bagimu daripada unta merah, yaitu harta termahal orang Arab.

An-Nawawi berkata, "Penyerupaan masalah akhirat dengan
masalah dunia hanyalah supaya mudah difahami. Karena, sebiji zarrah di
akhirat adalah lebih baik daripada dunia seisinya dan berlipat-ripat."

Hadits ini menunjukkan keutamaan orang yang melalui rantaran
dia Allah memberi petunjuk kepada seseonang. Juga diperbolehkan untuk
bersumpah atas khabar dan fatwa meskipun tidak diminta bersumpah.

20 . Riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya.
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